Ik ben Wendy Ananius. In januari 2008 besloot
ik naar Borneo te gaan om vrijwilligerswerk
met kinderen te gaan doen in “Living Water Village”
dat is opgericht door Ronny Heyboer en zijn vrouw Kay.
Daar heb ik mijn man Bambang ontmoet en samen
hebben we nu een prachtige dochter, Alicia. We
dienen samen de Heer in dit project in Borneo,
Bambang als hoofd van de basisschool en ik als
helpster/kinderjuf en samen zijn we kinderhuisouders
van Asrama 1. Er is veel om dankbaar voor te zijn: dat
we in deze ministry mogen wonen en elke dag de liefde
van God mogen ervaren en Zijn bescherming. Ook zijn
we dankbaar voor jullie gebeden,
jullie liefde en jullie financiële ondersteuning.

Nieuws uit Borneo
Hallo lieve broeders en zusters in Christus,
Hier zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief met verhalen over wat we allemaal
beleven en wat God voor wonderen allemaal doet hier in de ministry.
Het heeft even geduurd omdat mijn laptop het begeven had, en de laptop heb
moeten na laten kijken in Nanga Pinoh.
DAYAK NIGHT
31 juli hadden we onze jaarlijkse Dayak night, het feest van de Dayakkers die hier
op Borneo wonen. Voor degenen die het nog niet weten: in Borneo zijn er 420
stammen, waarvan we er 64 of misschien wel meer verschillende in de ministry
hebben. Ze doen een optreden met een liedje en een dansje in hun eigen taal en
cultuur, wat heel mooi is. Voorwaarde is wel dat het over God gaat.
De dag begon met allerlei leuke wedstrijden en een ervan was rijst koken op de
oude manier. Wat kleinere kinderen deden ‘s middags de openingsdans waar Alicia ook aan mee mocht doen. De grotere kinderen deden ‘s avond de
openingsdans. We hebben gezamenlijk gegeten. ‘s Avonds hadden we ook een
fashion show. Ook dit keer deed Alicia samen met haar neefje mee en eindigden
2de.

NEDERLAND
Zoals de meesten van jullie al weten, komen
Bambang, Alicia en ik naar Nederland. De
tickets hebben we kado gekregen en daardoor
hebben we nu de kans om naar Nederland te
komen, wat echt een zegen is van God. Het is alweer 2 jaar geleden dat we in
Nederland waren. We kijken er echt naar uit, vooral naar de trouwerij van mijn
zus Debbie die begin december haar jawoord gaat geven. Ook zien we voor de
eerste keer het dochtertje van mijn jongere broer en het zoontje van mijn zus.
En de rest van mijn familie natuurlijk.

YOLANDA
Yolanda, de vrouw van onze pastor, heeft een nierziekte, waardoor zij 4 keer per dag aan
de dialyse moet. Het is dus heel gevaarlijk voor haar als zij het virus oploopt. Op een dag
was hun zoon ziek, en als moeder zorg je voor je kind. Hij werd beter maar Yolanda
begon zich ziek te voelen. Toen ze aan de dialyse lag (waarbij afvalstoffen uit het bloed
worden verwijderd), merkte ze dat er iets anders ging met de buikspoeling. Vaak komt dat
door een infectie in haar lichaam. Dus gingen ze naar het ziekenhuis in Nanga Pinoh,
waar zij ook werd gecontroleerd op Covid en jawel zij was positief. Het ziekenhuis in
Nanga Pinoh wilde haar niet opnemen omdat ze niet veel wisten over patiënten met een
nierziekte in combinatie met Covid. Yolanda was al erg ziek, toch verwees het ziekenhuis
hen in eerste instantie naar Pontianak, 8 uur verderop. Haar man dacht dat als ze het niet
zou overleven, ze daar zou worden begraven, omdat je haar lichaam niet naar hier kunt
brengen. Dus vroeg hij of ze toch kon blijven. Het ziekenhuis besloot dat te willen doen,
maar hij moest er wel voor tekenen dat wanneer er wat zou gebeuren het ziekenhuis
daaraan niet schuldig zou zijn. Yolanda heeft 5 dagen in coma gelegen. Na de 3e
dag vertelden de artsen hem dat hij zich maar beter kon voorbereiden dat zij het niet
zou overleven. Daarom ging hij naar huis om o.a.kleding te halen en om zijn zoon
erop voor te bereiden dat zijn moeder niet lang meer te leven zou hebben. De zoon
zei tegen zijn vader: ‘vader, ik bid en ik geloof dat mijn moeder terug naar huis zal
komen, dus neem haar spullen niet mee.’ Twee dagen later wilden de zusters de
zuurstof aanpassen en opeens opende Yolanda haar ogen. Zij wist niet wat er aan de
hand was en kon nog niet praten. Ook herinnerde zij zich niemand, herkende zelfs
haar man en kind niet. Maar als je nu naar haar kijkt, wauw, God heeft een groot
wonder gedaan in haar leven en zij ziet er erg goed uit nu. Zij was al naar de kerk
gekomen om haar getuigenis te vertellen. Erg mooi, gaaf. God is goed.

Yolanda verteld haar
getuigenis.

Ongeveer 1 week na Yolanda
het ziekenhuis heeft verlaten.
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In de afgelopen maanden zijn er 8 nieuwe kinderen bij
ons komen wonen. In totaal zijn we nu met zn 35.
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GEBEDSPUNTEN (bid met ons mee):
 dat God zal voorzien in alle werkers die we dringend nodig hebben in de ministry
en ook de nodige materialen
 voor de gezondheid van Ronny Heyboer
 voor alle zieken in de ministry.
 voor nieuwe sponsors
 voor de bijbelschool die nu geopend is. Daar zal ik meer over zeggen in onze
volgende nieuwsbrief
 voor het landgoed wat de ministry nog wil kopen


voor een cementmixervrachtwagen
voor de 17 nieuwe kinderhuizen die ze aan het bouwen zijn



voor schoolgebouwen



voor de studenten die nog steeds online aan het studeren zijn




voor onze trip naar Nederland en voor bescherming tegen Covid
voor een tandarts die we op dit moment dringend nodig hebben
voor Elisabet die zwanger is, samen met Yulmika en Cerina
voor Alicia die in haar laatste jaar van de basisschool zit.
Ronny Heyboer die nu 8 dagen quarentaine in Indonesië moet.







DANKPUNTEN (dank met ons mee):
 voor onze gezondheid
 voor de goedheid die God elke dag aan een ieder van ons geeft
 dat wij nog steeds les kunnen geven aan onze kinderen hier en de kinderen van buiten de ministry
 voor de bescherming die God ons geeft elke dag
 dat wij naar Nederland kunnen komen
 voor de Bijbelschool die geopend is
 voor het nieuw geopende kinderhuis Rumah Titus
waar nu 24 kinderen wonen
 voor Mardiati en Sumanti die beiden bevallen zijn van
gezonde meisjes
 Visum van Bambang

OPROEP:Lijkt het u leuk en voelt u zich geroepen om God te dienen in
Borneo, dan bent u heel erg welkom. Het maakt niet uit hoelang u wilt
blijven. Wilt u een bezoekje brengen, kunt u het me altijd laten weten, dan
verwijs ik u door naar Marlies, die het regelt met de bezoekers.

